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طالبعلم کا طرز عمل

والدین/نگرانوں کے لیے معلومات

طرز عمل

ہم آپ کے بچے کے لیے سکول میں محفوظ اور خوش 

باش زندگی یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ طالبعلم کے طرز 

عمل کے لیے مدد دینا طالبعلم کی کارکردگی اور فالح 

کے فروغ، اس میں مدد اور بہتری کے لیے بہت اہم ہے۔ 

سکولوں کا مقصد سب کو شامل رکھنے واال تعلیمی 

ماحول فراہم کرنا ہے جس میں باہمی تعاون سے کام 

کرنا، مدد دینا اور سب کو یکجا رکھنا نہایت اہم ہے۔ 

سکول کمیونٹی چارٹر واضح کرتا ہے کہ والدین، نگرانوں، 

معّلمین اور سکول کے عملے کے لیے اس کا کیا مطلب 

ہے۔

طالبعلموں کے طرز عمل کے لیے حکمت عملی

ہماری طالبعلموں کے طرز عمل کے لیے حکمت عملی 

)Student Behaviour Strategy(  سب کو شامل رکھنے 

واال نظاِم تعلیم قائم کرنے میں مدد دیتی ہے جہاں ہم 

ہر طالبعلم کو جانتے ہوں، اس کی قدر کرتے ہوں اور 

خیال رکھتے ہوں اور تمام طالبعلم اپنی تمام تر اہلیت 

کے مطابق سیکھ سکتے ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ جن 

طالبعلموں کو سہارا حاصل ہونے اور محفوظ ہونے کا 

احساس ہو، ان کی سکول سے بھرپور وابستگی اور تعلیم 

میں فعال طریقے سے شریک ہونے کا زیادہ امکان ہوتا 

ہے۔

مثبت اور احترام کے حامل تعلیمی ماحول سے فالح، 

تعلیم سے وابستگی اور بہتر تعلیمی کامیابی کو فروغ 

ملتا ہے۔ یہ حکمت عملی روک تھام کرنے والی، مثبت 

اور طالبعلم پر مرکوز ہے اور سکول-گھرانے-کمیونٹی 

کے نقطٔہ نظر سے کام کرتی ہے جس میں تسلسل کو 

نہایت اہمیت حاصل ہے۔ تمام طالبعلموں کی ضروریات 

نگہداشت کے تسلسل )Care Continuum(کے ذریعے 

پوری کی جائیں گی۔

طالبعلموں کے لیے طرز عمل کا ضابطہ

 طالبعلموں کے لیے طرز عمل کا ضابطہ

)Behaviour Code for Students( وہ طرز عمل بیان 

کرتا ہے جس کی NSW کے تمام پبلک سکولوں میں توقع 

کی جاتی ہے۔ آپ کے بچے کا سکول وہ طرز عمل کی 

توقعات بھی تشکیل دے گا جو بچے کا سکول اس سے 

رکھے گا۔ آپ کے بچے کے سکول کا عملہ توقع کے 

مطابق طرز عمل سکھائے گا اور ایسا طرز عمل پیش کیے 

جانے  پر اس کا اقرار کرے گا۔

تشویشناک طرز عمل

بچوں اور نوجوان بالغوں کا کبھی کبھار مشکل طرز عمل 

دکھانا نشوونما کا نارمل حصہ ہے۔ ممکن ہے آپ کے 

بچے پر دوسروں کے طرز عمل کا اثر پڑا ہو یا اس کے 

طرز عمل سے دوسروں پر اثر پڑتا ہو۔ اس بارے میں 

ویب سائیٹ پر مزید معلومات دستیاب ہیں کہ اگر آپ 

کے بچے نے سکول میں طرز عمل کے مسائل کا ذکر کیا 

ہو تو کیا کرنا چاہیے۔

مزید معلومات

اگر آپ طرز عمل کے لیے مدد کے متعلق مزید جاننا 

چاہتے ہوں یا آپ کو اپنے بچے کے طرز عمل کے متعلق 

کوئی تشویش ہو تو براہ مہربانی سکول سے رابطہ 

کریں۔

ٹیلیفون انٹرپریٹر سروس

اگر آپ سکول سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں اور آپ کو 

انگلش زبان کے لیے مدد کی ضرورت ہو تو براہ مہربانی 

450 131 پر ٹیلیفون انٹرپریٹر سروس کو کال کریں، انہیں 

اپنی مطلوبہ زبان بتائیں اور آپریٹر سے سکول کو فون 

کرنے کے لیے کہیں۔ آپریٹر الئن پر ایک انٹرپریٹر مہیا 

کر دے گا جو بات چیت میں آپ کی مدد کرے گا۔ آپ 

سے اس سروس کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔
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